Nieuwsbrief 18 januari 2019

We hopen dat iedereen 2019 goed gestart is. In groep 1 hebben we weer een aantal nieuwe
leerlingen welkom geheten. We wensen hen een fijne tijd op onze school.
Personeel
Annet Schurink (groep 8) is in blijde verwachting. Ze zal eind juni met verlof gaan en we gaan
op zoek naar een vervanger voor de laatste schoolweken. We wensen haar een goede
zwangerschap toe!
Susanne Arends had bevallingsverlof en is na de kerstvakantie weer begonnen in groep 1-2.
Ze werkt elke donderdag en vrijdag en om de week de woensdag. Fijn dat Susanne weer bij
ons is!
Fred Sterenborg (vakleerkracht gym) is momenteel nog aan het re-integreren. Het gaat
gelukkig de goede kant op.
Battice Kamphuis valt sinds vorige week in voor Nicole Schaafstal in groep 6. Hieronder
stelt ze zich voor. Battice zal Nicole vervangen tot de zomervakantie i.v.m. zwangerschapsen bevallingsverlof.
+++
Ik ben Battice Kamphuis, 22 jaar en woon in Haaksbergen. Ik ben vorig schooljaar
afgestudeerd aan de PABO en ben gelijk bij stichting Keender aan de slag gegaan in de
invalpool. Ik heb hier veel ervaring opgedaan in alle groepen (1 t/m 8).
Na de kerstvakantie ben ik begonnen met werken op de Bonifatiusschool, ik heb er veel zin
in! Op de maandag, dinsdag en vrijdag kun je mij tot aan de zomervakantie vinden in groep
6.
In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met mijn band DROOF, waar ik de zangeres van ben.
Daarnaast vind ik het heerlijk om te sporten. Paardrijden, volleybal, tennis, naar de
sportschool... Ik vind een heleboel leuk.

+++

Traktaties
Als een kind jarig is, is het leuk om hier in de klas aandacht aan te besteden. Kinderen mogen
hun klasgenoten trakteren op iets lekkers. Het valt ons de laatste tijd op, dat de kinderen
veel zoetigheid en grote traktaties uitdelen. Dit willen we als school niet en dit hebben we
ook duidelijk beschreven in de schoolgids. Een kleinigheidje is voldoende en graag iets, wat
ook enigszins gezond is. Voor ideeën: Pinterest en www.gezondtrakteren.nl
We hopen op uw medewerking!
Schaatsen
Groep 6 volgt de komende weken 4 schaatsclinics op de ijsbaan in Enschede. De kinderen
krijgen les en van schaatsfanaten en zijn lekker sportief bezig. Ondertussen is het ook heel
gezellig! “Juf, dit is nog veel leuker dan gamen!” En nu maar hopen dat we snel op natuurijs
kunnen schaatsen ‘natuurlijk’!
Basketbaltoernooi groep 7 en 8
Op maandagmorgen 28 januari hebben de groepen 7 en 8 het basketbaltoernooi.
Groep 7 speelt vanaf half 9 in sporthal de Els en groep 8 vanaf half 9 in sporthal de
Bouwmeester. Supporters zijn uiteraard van harte welkom!
De kinderen spelen voor het eerst in de nieuwe schoolshirts, die zijn aangeschaft door de
Oudervereniging en school. Zij hebben daar een bijdrage voor ontvangen van de
ondernemers in de Veldmaat. In totaal zijn er 200 prachtige paarse shirts aangeschaft, zodat
we tijdens toernooien, Avondvierdaagse en schoolreisjes goed opvallen!
Project Dierbare zaken
De kinderen van groep 7 en later dit jaar ook groep 6, gaan meedoen aan een project van de
culturele commissie. Zij gaan o.a. een bezoek brengen aan het crematorium in Borne.
Vanwege verbouwingswerkzaamheden is het dit jaar niet mogelijk in Usselo. We weten van
voorgaande jaren dat dit een indrukwekkend project is.
+++
19 en 21 februari zijn de oudergesprekken. Wij zijn bezig om te kijken of ouders online kunnen
intekenen. Wellicht gaan we eerst een test uitvoeren. U ontvangt hier nog bericht over! Groep 6
zal door wisseling leerkrachten afwijken van deze data. Ouders van deze groep horen z.s.m.
welke data het worden. Groep 8 heeft adviesgesprekken en deze duren 15 minuten.
Maandag 21 januari heeft groep 1-2 zoals bekend een vrije dag.
Wilt u voordat u verlof aanvraagt goed de regels voor verlof nalezen? Deze staan op de website
van de school. Het komt nog vaak voor, dat de aanvraag niet gehonoreerd kan worden.
Het is ons ook opgevallen, de drukte in de gang bij groep 1-2. Ouders van kinderen die al wat
langer op school zitten willen we vragen de kinderen zelfstandig naar binnen te laten gaan. Dit
geldt in elk geval voor groep 1-2 en daar boven. Het geeft wat meer ruimte voor de jongste
kinderen en bevordert de zelfstandigheid!
+++

Zondag 3 februari: Schelpjes- en duifjesviering
Zondag 3 februari 2019 vindt om 11.30 uur in de Pancratiuskerk aan de Markt te Haaksbergen de
jaarlijkse Schelpjes- en duifjesviering plaats waarvoor ook de doopouders van het afgelopen jaar
worden uitgenodigd. Maar iedereen is welkom! Het thema is: ‘Het huisje op het zand”. In de viering
worden de schelpjes en duifjes uitgereikt aan alle doopouders van onze parochie van het afgelopen
jaar. We houden geen collecte, maar vragen iedereen een houdbaar product mee te nemen voor
onze boodschappenmand voor de Voedselbank. Voor de allerkleinsten (0 tot 3 jaar) is de viering nog
niet te volgen, maar je mag ze gerust meenemen naar de kerk. Na afloop is er zoals altijd bij de
kleuterkerk koffie en limonade in de kerk. De kleuters kunnen kleuren of iets knutselen. De viering
duurt ongeveer een half uur. Margot en Anne van de werkgroep Kleuterkerk leiden de viering. Het
Regenboogkoor ondersteunt de zang.
Met vriendelijke groet vanuit de werkgroep ‘kleuterkerk’!

